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Inleiding
De Afrikaanderwijk is een oude arbeiderswijk (ontstaan rond 1900) in de Rotterdamse deelgemeente
Feijenoord, onderdeel van Rotterdam-Zuid. Dit gebied wordt wel getypeerd als de enige echte
Vogelaarwijk van Nederland. Een groot aantal bewoners van de Afrikaanderwijk heeft een inkomen
onder de armoedegrens en het aantal bewoners dat van een uitkering leeft, ligt ver boven het stedelijk
gemiddelde. Al decennialang is de meerderheid van de bevolking van de wijk van allochtone afkomst vooral Turkse en Marokkaanse Nederlanders. De wijk is te zien als probleemwijk, maar ook als
springplank of emancipatiemachine, bijvoorbeeld via etnisch ondernemerschap. Corporatie Vestia
Feijenoord heeft in de Afrikaanderwijk veel bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed.
In nauwe samenwerking met corporatie Vestia probeert de gemeente Rotterdam het winkelgebied rond
het Afrikaanderplein naar een hoger niveau te tillen. Er is optimisme omdat aangrenzende gebieden als
de Kop van Zuid, maar vooral het nabij gelegen Katendrecht laten zien dat het tij te keren is. Misschien
is de huidige aandacht voor het nabije Katendrecht wel de geluksfactor waar de ondernemers van de
Afrikaanderwijk binnenkort van gaan profiteren, zoals de West-Kruiskade profiteert van het vernieuwde
Rotterdam Centraal. Net als Katendrecht is de Afrikaanderwijk een wijk met een verhaal. Het is
Katendrecht gelukt op en rond het Deliplein een belevingsgebied te realiseren (uitgaan, horeca,
winkels), waarom zou dat rond het Afrikaanderplein niet mogelijk zijn?
Platform31 bekijkt momenteel met de gemeente Rotterdam en de gebiedscommissie Feijenoord welke
strategieën het meest zinvol zijn. Daarbij worden ook de kennis en ervaringen benut van de
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herontwikkeling van de West-Kruiskade en de Witte de Withstraat in Rotterdam.
Radboud Engbersen (Platform31)
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1 Winkeldriehoek Afrikaanderwijk
1.1 Inleiding
De Afrikaanderwijk is gelegen in de deelgemeente Feijenoord in Rotterdam-Zuid. De wijk is rond het
begin van de twintigste eeuw aangelegd om havenarbeiders te huisvesten die afkwamen op de
groeiende werkgelegenheid in de Rotterdamse havens. Vanaf de jaren zestig en zeventig vestigden
zich in toenemende mate gastarbeiders en inwoners uit de voormalige koloniën. Dit leidde onder meer
tot spanningen onder de bevolking. Met het verder naar het westen verplaatsen van de
havenactiviteiten veranderde de functie van Feijenoord in toenemende mate van havengebied tot
woongebied. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de ontwikkeling van Katendrecht en de Kop van Zuid. Zo
werd meer de aansluiting gezocht bij de Afrikaanderwijk en de andere woonbuurten op Rotterdam-Zuid.
Echter, het wegtrekken van de havenactiviteit en de beperkte mate waarin de bewoners andere banen
hebben kunnen vinden door hun veelal lage opleiding heeft er ook voor gezorgd dat de Afrikaanderwijk
één van de armste wijken van Nederland is. Het multiculturele karakter van de wijk uit zich ook in het
lokale ondernemerschap. Er zijn diverse winkels en horecagelegenheden van allochtone ondernemers
die zich richten op een specifieke (etnische) doelgroep. Daarnaast wordt twee maal per week de
Afrikaandermarkt gehouden, één van de grootste markten van Nederland. Deze markt wordt getypeerd
door de grote verscheidenheid aan exotische producten die voor een zeer lage prijs worden verkocht.
Op dit moment behoort de Afrikaanderwijk tot de zeven sociaaleconomisch zwakste wijken van
Rotterdam. Het opleidingsniveau is laag: de gemiddelde Cito-score bedraagt 526,6, het aandeel
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leerlingen op havo/vwo 3 is 27 procent, het aandeel leerlingen op mavo 3/4 is 20 procent en het
aandeel jongeren met een startkwalificatie vmbo bedraagt 35 procent. Voor al deze kenmerken geldt
dat dit fors lager is dan de cijfers voor Rotterdam als geheel. Ook de woonkwaliteit laat te wensen over
wat zich uit in een concentratie van lage inkomens, het wegtrekken van gezinnen (middenklasse) en
een lage veiligheidsindex. Zo is er sprake van overvallen, zakkenrollen, drugshandel en drugsmisbruik.
Dit laatste zorgt weer voor veel overlast. Economisch gezien kan de Afrikaanderwijk ook nog stappen
maken. De arbeidsparticipatie bedraagt 48 procent en is evenals het aandeel kleine bedrijven (minder
dan tien werknemers) lager dan in Rotterdam. Er is sprake van leegstand, ketens trekken weg of willen
zich niet vestigen, sommige functies trekken een discutabele clientèle wat andere investeerders
afschrikt en afgezien van de Afrikaandermarkt zijn er weinig echte trekkers in het gebied.
Om de hierboven geformuleerde redenen valt de Afrikaanderwijk onder het Nationaal Programma
Rotterdam-Zuid dat erop gericht is om het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en de woonkwaliteit
in dit gebied in 2020 op het stedelijke gemiddelde te krijgen (en in 2030 op het gemiddelde van de G4).
Dit zijn de bekende pijlers van de gebiedsgerichte aanpak, namelijk: fysiek, sociaal en economisch.
Binnen deze visie zijn er nu ook plannen ontwikkeld die zich richten op stimulering van de plaatselijke
economie. In dit hoofdstuk worden de plannen en ontwikkelingen van de afgelopen jaren besproken en
wordt vooruitgekeken naar de aanpak die nu wordt uitgerold.

1.2 Stadsvernieuwing en ruimtelijke (her)ontwikkeling
Al in de jaren zeventig en tachtig maakte de Afrikaanderwijk, net als grote delen van Rotterdam-Zuid,
deel uit van de stadsvernieuwing.
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De vooroorlogse bebouwing begon in toenemende mate te verpauperen, onder andere door een gebrek
aan investeringen van particuliere huiseigenaren (huisjesmelkers). In de jaren zeventig lag de nadruk
vooral op instandhouding en renovatie. Vanaf de jaren tachtig kwam er in plaats voor sloop en
nieuwbouw. Diverse woonblokken werden gesloopt en vervangen door experimentele projecten met
een, voor die tijd, moderne vormgeving en een verkaveling die duidelijk afwijkt van de bestaande
structuur. Deze afwijkende bouwvormen en dito verkaveling zijn verder tot uiting gekomen in de
herontwikkeling van de voormalig havengebieden zoals Katendrecht, de Kop van Zuid, Kop van ZuidEntrepot en Feijenoord. Zo werd meer aansluiting gezocht bij de Afrikaanderwijk en de andere
woonbuurten op Rotterdam-Zuid.
Ten oosten van de Laan op Zuid (het voormalig spoorwegemplacement) wordt nu gewerkt aan de
ontwikkeling van de wijk Parkstad. Hier verrijzen 1200 huur- en koopwoningen, twee scholen, een
zwembad en parken. Tevens wordt er een verbinding aangelegd over de Laan op Zuid richting de
Afrikaanderwijk. Dit verbetert ook de bereikbaarheid van de Afrikaanderwijk, de Afrikaandermarkt en de
winkeldriehoek Paul Krügerstraat-Pretorialaan. Ook in de Afrikaanderwijk wordt geïnvesteerd in de
bebouwde omgeving. Vestia, de belangrijkste vastgoedeigenaar in de Afrikaanderwijk, is bezig met het
opknappen van haar huurwoningen en bedrijfsvastgoed. Er is al flink geïnvesteerd in de openbare
ruimte wat heeft geleid tot een opwaardering van het Afrikaanderplein (in de periode rond 2006). Dit
bestaat nu uit een af te sluiten gedeelte met grasveld en podium en een nieuw ingericht stuk ten
behoeve van de Afrikaandermarkt die hier twee keer per week wordt gehouden.

1.3 Nationaal Programma Rotterdam-Zuid
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Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) is er op gericht om het opleidingsniveau, de
arbeidsparticipatie en de woonkwaliteit op Rotterdam-Zuid in 2020 op het stedelijk gemiddelde te
krijgen (en in 2030 op het gemiddelde van de G4). Het NPRZ is vertaald naar diverse wijkprogramma’s
zodat focus kan worden aangebracht in de aanpak. Het NPRZ (opgesteld in 2010) richt zich vooral op
de bewoners van de diverse wijken op Rotterdam-Zuid. De schooluitval moet omlaag en de prestaties
omhoog. Mensen moeten (meer) gaan werken zodat het aantal uitkeringsgerechtigden daalt en men
minder afhankelijk wordt van allerlei sociale voorzieningen en de wijk als geheel koopkrachtiger wordt.
Tot slot wordt gewerkt aan de woningvoorraad. Het is namelijk van belang dat bewoners die er op
vooruit gaan de wijk niet verlaten maar binnen de wijk wooncarrière kunnen maken. Zo moet worden
voorkomen dat er een nieuwe kapitaalvlucht plaats vindt. Daarnaast moet de woningvoorraad bijdragen
aan het trekken van hogere inkomensgroepen. De pijlers van het NPRZ (school, werk en wonen)
omvatten een veelheid aan grote en kleine initiatieven met diverse doorlooptijden. Het aantal initiatieven
is te omvangrijk om allemaal te vermelden. Daarom worden hier per pijler de belangrijkste activiteiten
toegelicht. Een belangrijk deel van de initiatieven richt zich op de jeugd van Rotterdam-Zuid.
School
De bevolking van Rotterdam-Zuid is relatief jong maar deze jongeren slagen er lang niet allemaal in hun
kansen goed te benutten. Ze scoren slecht op school en op de arbeidsmarkt. Hier is al langer aandacht
voor maar de resultaten blijven tegenvallen wat leidt tot blijvende schooluitval, jeugdwerkloosheid en
criminaliteit. Het inrichten van Children’s Zones (naar New Yorks voorbeeld) met als duidelijke
doelstelling jongeren in de toekomst aan een betaalde baan helpen, moet hier verandering in
aanbrengen. Dit begint met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) waarbij in een vroeg stadium onder
andere wordt gewerkt aan het terugdringen of voorkomen van een taalachterstand.
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Ook worden er hogere eisen gesteld aan de omgeving van het kind. De kwaliteit van het onderwijs moet
omhoog maar ook de ouders moeten meer bewust worden van wat er nodig is voor een succesvolle
schoolcarrière. Dit gaat in sommige gevallen om heel basale dingen als ontbijt, voorlezen en
huiswerkbegeleiding. In het voortgezet onderwijs wordt gericht op het terugdringen van schooluitval
door jongeren bewustere keuzes te laten maken. Keuzes die aansluiten bij hun eigen wensen maar ook
zeker aansluiting vinden bij waar de arbeidsmarkt op dit moment om vraagt. Door middel van
stagetrajecten bij grote bedrijven in Rotterdam (havens) voor jongeren van Rotterdam-Zuid wordt ook
het bedrijfsleven betrokken bij het NPRZ. Daarnaast worden jongeren bewust gemaakt van wat er,
naast een opleiding, nog meer nodig is voor het vinden van een baan zoals bepaalde omgangsvormen.
Werk
Hoewel er genoeg werkgelegenheid lijkt te zijn voor laagopgeleiden in de regio Rotterdam weten de
jongeren van Rotterdam-Zuid deze banen niet te vinden. Op het gebied van werkgelegenheid zijn er
daarom afspraken gemaakt met grote werkgevers in de havensector en de zorg. Deze werkgevers
hebben toegezegd een proportioneel deel van hun werknemers te werven op Rotterdam-Zuid. Hierbij is
afgesproken dat de werkgevers verantwoordelijk zijn voor het creëren van banen en verder zoveel
mogelijk worden ontzorgd. Het matchen van de doelgroep (mensen met een uitkering en netgediplomeerden) is een taak voor de gemeente (Werk & Inkomen) en de scholen. Met de scholen is
afgesproken dat zij zoveel mogelijk mensen opleiden voor de sectoren waarin vraag is naar arbeid. Zo
moet worden voorkomen dat jongeren een diploma behalen voor een vakgebied waar geen of weinig
arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. Verder wordt de ambitie uitgesproken om lokale initiatieven te
ontwikkelen die bijdragen aan het creëren van arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Deze initiatieven kunnen ook meer maatschappelijk worden ingestoken.
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Wonen
Het woonklimaat op Rotterdam-Zuid laat veel te wensen over. Er staan 105.000 woningen waarvan
35.000 woningen de komende jaren in aanmerking komen voor sloop of renovatie. De woningvoorraad
is klein, slecht onderhouden en eenzijdig. Voor een deel komt dit voort uit een hoog aandeel particuliere
verhuurders die weinig betrokkenheid tonen bij de voorgestelde aanpak. Zij zijn vooral geïnteresseerd
in winstmaximalisatie en investeren daarom weinig in hun panden. De eenzijdige woningvoorraad
draagt er aan bij dat sociale stijgers al snel de wijk verlaten. Binnen de wijk zijn er namelijk weinig
mogelijkheden om hun woonwensen te vervullen. Een lokale wooncarrière wordt daardoor bemoeilijkt.
Het huidige type woningen trekt ook voornamelijk mensen uit lage inkomensgroepen met weinig
perspectieven.
De komende jaren wordt gewerkt aan de woningvoorraad. Voor de Afrikaanderwijk betekent dit sloop
van 376 woningen in de periode tot 2015. Hier komen 539 woningen voor terug met een groter aandeel
koopwoningen en vrijesectorhuur dan voorheen. Een deel van deze nieuwe woningen is al
gerealiseerd, bijvoorbeeld op de hoek Bloemfonteinstraat-Joubertstraat. Door middel van onder andere
kluswoningen hoopt men een ander slag mensen aan te trekken. Mensen die niet bang zijn voor het
soms rauwe en multiculturele van de Afrikaanderwijk en bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.
Wonen gaat verder dan alleen de woning, ook de woonomgeving verdient aandacht. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat het gebied het bekende credo ‘schoon, heel en veilig’ wordt gehanteerd. Ook wordt
geïnvesteerd in het openbaar groen. Zo moeten de diverse wijken minder stenig en daardoor
aantrekkelijker worden om te wonen en te recreëren. Tot slot komt er strenger toezicht op illegale
woonpraktijken. Overbewoning, illegale onderhuur en fakebewoning krijgen nu meer de aandacht. Op
deze manier wordt een poging gedaan een halt toe te roepen aan diverse vormen van overlast.
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1.4 Economische ontwikkeling Afrikaanderwijk: het kloppend hart van
Zuid
Het NPRZ richt zich vooral op bewoners en de woonomgeving. Echter, er leeft het besef dat de wijk ook
op economisch gebied vooruit moet. Een goede detailhandelstructuur en levendig ondernemerschap
dragen namelijk ook bij aan de woonomgeving. In de afgelopen jaren is al gewerkt aan de economische
structuur van de Afrikaanderwijk. Zo is, als eerder vermeld, het Afrikaanderplein op de schop gegaan
ten behoeve van de Afrikaandermarkt. Doordat hier tevens woonblokken zijn vervangen en/of
opgeknapt is ook de bedrijvenplint erop vooruitgegaan. Dit is ook op andere plekken in de wijk gebeurd
zoals de Laan op Zuid. Aan het begin van de Pretorialaan heeft men ervoor gekozen om de
karakteristieke panden te handhaven maar wel te werken aan de uitstraling door er bij ondernemers op
aan te dringen afstand te doen van oude overkappingen en het ratjetoe aan schreeuwerige reclameuitingen. Door versnipperd eigendom gaan successen op dit gebied niet zonder slag of stoot. Waar
Vestia er wel in slaagt goede afspraken te maken met ondernemers en ook werkt aan de branchering,
besteden particuliere eigenaren veel minder aandacht aan hun vastgoed.
Er is niet alleen aandacht besteed aan de panden. Met de Wijkkeuken en het Turkse restaurant Meram
is getracht de wijk neer te zetten als ‘eetwijk’ om Rotterdammers uit andere wijken te trekken. De
verschillende ondernemersinitiatieven moeten ook kansen bieden aan de bewoners van de wijk. Zo
werken bij de Wijkkeuken (opgezet door Stichting Freehouse) vrouwen uit de wijk en bij Meram werken
veel Turkse jongeren (al dan niet uit Afrikaanderwijk). Daarnaast is er een naaiatelier (ook opgezet door
Stichting Freehouse) waar vrouwen uit de wijk jongeren helpen met het ontwerpen, maken en verkopen
van kleding en aan het begin van de Pretorialaan zit een zaak waar luxe jam wordt gemaakt door
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jongeren uit de wijk. Ook op diverse andere plaatsen beginnen zich ondernemers te vestigen met een
hoogwaardiger en moderne uitstraling. Het aantal bedrijfsvestigingen is dan ook licht toegenomen de
afgelopen jaren. De eerste stappen zijn gezet en er is nu het besef dat doorgepakt dient te worden. De
ambitie is immers dat de Afrikaanderwijk het ‘kloppend hart van Zuid’ wordt. Daarom is er nu een
uitgebreidere economische aanpak voor de Afrikaanderwijk opgesteld. Deze richt zich op de
branchering, positionering en uitstraling van het winkelgebied en de Afrikaandermarkt (winkeldriehoek).
Dit is mogelijk nu er extra Europese financiering is in de vorm van EFRO-gelden. Concreet betekent dit
dat er nu een plan ligt voor de branchering, gevelaanpak en het verbeteren van de veiligheid in het
gebied.
Branchering
De huidige branchering laat te wensen over. Het aanbod qua winkels en horeca is eenzijdig, van een
lage kwaliteit en niet wijkoverstijgend. De ondernemers die er zijn, zitten aan de onderkant van de markt
wat de kwaliteit van het ondernemerschap niet ten goede komt. De branchering is van belang omdat er
relatief veel vierkante meter winkeloppervlak is in en om de Afrikaanderwijk waaronder ook een aantal
XL-vestigingen van supermarkten (onder ander Jumbo en AH).
Om te werken aan de branchering is een brancheringsvisie opgesteld. De branchering moet afwijkend
en aanvullend zijn op het al bestaande. Er wordt daarom gemikt op speciaalzaken en ambachtelijk
ondernemerschap. Deze vestigen zich nu al voor een deel in het gebied maar dit type ondernemingen
moet uiteindelijk gaan domineren. Doelstelling is om vijftien nieuwe ondernemers te trekken die passen
binnen de opgestelde branchering en waarvan minimaal acht ondernemingen bijdragen aan de
originaliteit van het gebied. Dit dienen formules te zijn met een wijkoverstijgende aantrekkingskracht. De
andere winkels moeten voorzien in de behoeften van het gebied.
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Zo wordt er bijvoorbeeld nog gezocht naar een drogist en een bloemist. Voor het ‘Kopblok’ (begin
Pretorialaan) wordt gezocht naar een horecaondernemer die daar een aantrekkelijke formule gaat
runnen die ook mensen van over de Maas en de Kop van Zuid en dergelijke gaat trekken.
Door het rauwe karakter van de Afrikaanderwijk is men op zoek naar pioniers. Mensen die de sprong
durven te wagen naar een wijk waar nog niet alles op orde is en zich zelfs daardoor aangetrokken
voelen. Van dit type ondernemers is een profielschets gemaakt zodat kan worden aangesloten bij hun
wensen. Hiervoor worden een aantal instrumenten ingezet. In de eerste plaats moet de
brancheringsmanager zoveel mogelijk mee kunnen denken met de ondernemer en eventueel
bemiddelen. Het type ondernemer waar men naar op zoek is, is gewild in heel Rotterdam. Om die
reden wordt niet gekozen voor een marktconforme huurprijs (130 euro per vierkante meter) maar voor
een concurrerende huurprijs (niet gespecificeerd). Ook zijn er mogelijkheden voor een huurvrije periode
zodat ondernemers de ruimte hebben om in de eerste periode veel te investeren in hun eigen zaak en
het pand.
Er wordt een brancheringsmanager aangesteld om op zoek te gaan naar nieuwe ondernemers en een
selectie te maken onder ondernemers die zich willen vestigen. Dit gaat niet alleen om de formule maar
ook om de levensvatbaarheid van concepten. Daarnaast is de brancheringsmanager het eerste
contactpunt voor de zittende ondernemers. Gekoppeld aan de branchering zijn ook middelen
beschikbaar om te werken aan de kwaliteit van het ondernemerschap. Ondernemers die qua product
interessant zijn, maar organisatorisch minder sterk, kunnen rekenen op steun in de vorm van advies
van bijvoorbeeld de ondernemersvereniging IkZitOpZuid.
De branchering betreft ook de Afrikaandermarkt. De markt trekt wekelijks 40.000 bezoekers maar dit
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aantal neemt af. De markt moet niet alleen meer mensen gaan trekken maar ook een positieve invloed
hebben op het overige ondernemerschap in de wijk. Nu ervaren lang niet alle ondernemers de markt als
positief. Het is vooral een prijsvechtermarkt, met de nadruk op (vrouwen)kleding die in steeds mindere
mate mensen van buiten de wijk weten te trekken. Dit moet weer omslaan in een markt met
voornamelijk exotische producten waarvoor men enkel in de Afrikaanderwijk terecht kan. Om de markt
aan te pakken, krijgt deze een ‘experimentstatus’. Dat maakt het mogelijk om eenvoudig regels te
wijzigen ten aanzien van het toelaten van ondernemers en de positie van kramen op de markt. De
markt wordt ook kleiner gemaakt. Dit moet voorkomen dat er vooral ‘veel van hetzelfde’ te koop is. Zo
kan de markt weer onderscheidend worden. Op niet-marktdagen moeten er meer festivals of
evenementen komen in het park zodat ook dan mensen naar de Afrikaanderwijk worden gelokt.
Gevelaanpak
De winkelpanden in de winkeldriehoek worden gekenmerkt door matig onderhouden gevels. Een aantal
panden heeft een, soms verouderde en verwaarloosde, luifel terwijl sommige ondernemers hun luifel
verwijderd hebben. Door de kwaliteit van de luifels en het ontbreken van uniformiteit ontstaat een
versnipperd en verwaarloosd beeld. Daarnaast is er een enorme diversiteit aan reclame-uitingen die
schreeuwerig over kan komen op consumenten. De winkels stralen hierdoor een laagwaardige kwaliteit
uit, en wekken weinig vertrouwen bij de consument. Bij een aantal winkelpanden is de pui in min of
meer originele staat. Bij andere panden is de pui vervangen. Ook hier is dus sprake van versnippering
en een gebrek aan een uniforme en aantrekkelijke uitstraling. Aanpassingen aan de winkelpanden ter
verbetering van de uitstraling zijn dringend noodzakelijk.
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Om de uitstraling te verbeteren is een gevelaanpak geformuleerd. Een betere uitstraling moet er
namelijk voor zorgen dat het gebied meer bezoekers trekt die langer in het gebied verblijven en
daardoor meer geld uitgeven. Daarnaast moet een betere uitstraling bijdragen aan de kwaliteit van het
ondernemerschap doordat een betere uitstraling nieuwe investeerders (ondernemers) zou moeten
trekken (figuur 1). Deze nieuwe ondernemers zorgen vervolgens weer voor meer toeloop. Door een
kwalitatief betere uitstraling van het winkelgebied zou de Afrikaanderwijk ook meer koopkrachtiger
bezoekers moeten gaan trekken. Voor de gevelaanpak is 200.000 euro gereserveerd.
Op basis van een quick-scan wordt vastgesteld welke panden in aanmerking komen voor de
gevelaanpak. Vervolgens wordt per pand gekeken wat de opties zijn qua aanpak en kosten. De
aanpassingen en de verdeling van kosten en onderhoud worden vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst. In juni 2015 dient het project afgerond te zijn en 90 procent van de
winkelpanden zou dan een verbeterde uitstraling moeten hebben. Voor het ontwerp van de nieuwe
gevels is een architectenbureau aangetrokken.
Figuur 1: Doelstellingen gevelaanpak
 Meer beleving van ruimte.
 Wegwerken van de verrommeling door zeer diverse reclame-uitingen, airco’s, schotels
et cetera.
 Een rustiger/stijlvoller gevelbeeld.
 Een situatie met een winkelplint in redelijk tot goede staat van onderhoud.
 Impuls voor positieve (veiligheid)beleving. Een mooi straatbeeld nodigt uit om mooi te houden.
 Plezierig verblijfsgebied voor passant en consument.
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 Verbetering ondernemersklimaat in aangepakt gebied (meer potentiële klanten, omzetkansen).
 Aantrekkelijk voor vastgoedeigenaren en nieuwe ondernemers (betere verhuurbaarheid
winkelpanden, minder leegstand, sterkere winkelformules, bereidheid tot investeren).
Bron: Gemeente Rotterdam, Plan van aanpak verbetering gevelaanzicht winkelplint (2014).

Keurmerk Veilig Ondernemen
Een groot deel van de ondernemers voelt zich lang niet altijd veilig in en om de eigen zaak en op de
markt en ervaart overlast. Dit geldt ook voor de consumenten. Deze gevoelens van onveiligheid kennen
verschillende oorzaken. De meest voorkomende vormen van overlast zijn straat- en zwerfvuil,
parkeeroverlast (zowel auto’s als fietsen) en de aanwezigheid van zwervers. Verder is er sprake van
inbraken, zakkenrollen, bedreigingen en overvallen. Daarnaast hebben groepen hangjongeren een
negatief effect op de veiligheidsbeleving van ondernemers, bewoners en bezoekers. Dit geldt ook voor
een aantal ondernemers die schimmig publiek trekken. Ook de uitstraling van het gebied draagt bij aan
onveiligheid. Slecht onderhouden en lege panden, zwerfvuil en zaken als kapot straatmeubilair geven
een onaantrekkelijke aanblik en lokken ongewenst gedrag uit. De KVO-aanpak moet de gevoelens van
onveiligheid terugdringen waardoor het gebied weer aantrekkelijk wordt voor ondernemers en
consumenten.
Een belangrijk onderdeel van KVO is het op orde hebben van de basis: geen zwerfvuil, geen kapotte
prullenbakken, geen graffiti enzovoorts. Dit betekent een niet aflatende inzet op ‘schoon, heel en veilig’.
Hierbij doet de gemeente ook een beroep op de bewoners van de Afrikaanderwijk. Ondernemers en
burgers kunnen melding maken op het gemeentelijk nummer van straat- en zwerfvuil, kapotte
prullenbakken en lantaarnpalen, losse stoeptegels, et cetera. Om het melden van dit soort problemen in
de openbare ruimte te stimuleren, wordt gebruik gemaakt van de Buiten Beter App.
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Deze applicatie is te downloaden voor smartphones en tablets. Door het meezenden van de GPScoördinaten en de mogelijkheid tot het toevoegen van een foto kan vervolgens doeltreffender worden
opgetreden.
Op het gebied van het verbeteren van de veiligheid worden een aantal initiatieven genomen. Veiligheid
is in eerste instantie een taak van de overheid (politie). Meer en strenger toezicht (surveillances) en
handhaving moet daarom vooral bijdragen aan een verbeterde veiligheid. Daarnaast moet veel meer
worden samengewerkt met de ondernemers om onveilige situaties te beperken. Meer camera’s
(eventueel gericht op de openbare weg), weerbaarheids- en agressietrainingen en een hogere
aangiftebereidheid moeten bij gaan dragen aan meer veiligheid. Om dit te verwezenlijken gaan de
gemeente en de politie voorlichting geven en beter communiceren over behaalde successen. Zo moet
er meer bewustzijn komen over de bijdrage die men gezamenlijk kan leveren aan een veiliger
Afrikaanderwijk.
Op basis van enquêtes onder ondernemers zijn een aantal doelstellingen vastgesteld. Deze
doelstellingen komen neer op het verbeteren van de waardering die men nu geeft of het verminderen
van het aantal personen dat overlast ervaart.

1.5 Conclusie
De Afrikaanderwijk maakt als onderdeel van Rotterdam-Zuid deel uit van één van de
sociaaleconomisch slechtste gebieden van Nederland. De inkomens zijn laag evenals het
opleidingsniveau en de participatiegraad. Ook de woningen en de woonomgeving laten te wensen over.
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Om die redenen wordt er met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zeer veel geïnvesteerd in de
Afrikaanderwijk en omliggende wijken. Hierbij leeft ook het besef dat de economie in het gebied ook
vooruit moet. De detailhandelstructuur moet beter en de Afrikaandermarkt moet weer mensen uit heel
Rotterdam gaan trekken. Er liggen namelijk zeker kansen met de nieuwe ontwikkelingen op de
zuidoever van de Maas. Daarnaast kan een betere wijkeconomie bijdragen aan het trekken van
koopkrachtiger mensen naar Rotterdam-Zuid. Met het oog op de toekomst moet de sterkere
wijkeconomie aansluiten op de wensen van de jonge Rotterdammers waar nu zoveel in wordt
geïnvesteerd.
De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen. Zo is het Afrikaanderplein op de schop
gegaan ten behoeve van de markt en zijn diverse winkelstrips aangepakt. Ook vestigen zich enkele
ondernemers die inspelen op een specifieke vraag met een onderscheidend product. Op deze koers wil
men nu verder. Er is een branchering opgesteld die zich richt op ambachtelijke of specialistische
producten die zich duidelijk onderscheidt van de overige detailhandel in Rotterdam-Zuid. Hiermee kan
koopkrachtiger publiek worden getrokken van buiten de Afrikaanderwijk. Om deze ondernemers te
trekken is een gevelaanpak geformuleerd en wordt geïnvesteerd in de veiligheid in het gebied (KVO).
Authentieke eigenschappen van de bebouwing moeten meer de nadruk krijgen in het straatbeeld en
men wil af van de veelheid aan slecht onderhouden luifels en schreeuwerige maar goedkoop ogende
reclame-uitingen. Wat betreft KVO wordt zoals vaak gebruikelijk ingezet op ‘schoon, heel en veilig’. Dit
betekent vooral op marktdagen frequenter bezoek van veegploegen. Ook wordt burgers en
ondernemers gevraagd een actieve rol te spelen bij het signaleren van zaken als zwerfvuil, kapot
straatmeubilair enzovoorts.
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De politie gaat voorlichting geven aan ondernemers over veiligheid in en om de zaak. Tot slot wordt
meer werk gemaakt van het tegengaan van jongerenoverlast, drugsoverlast en parkeeroverlast en
wordt harder opgetreden tegen criminele activiteiten.
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2 Krachtenveldanalyse
2.1 Inleiding
Met de aanpak van de Afrikaanderwijk zijn diverse actoren gemoeid. Deze actoren dragen, door de
processen die zij in gang zetten, bij aan de vooruitgang van de Afrikaanderwijk namelijk: veiliger, (meer)
investeringen en sociaaleconomisch perspectief. Echter, er zijn ook actoren en processen die de
vooruitgang van de Afrikaanderwijk belemmeren of zelfs tegenwerken. De rol van actoren en processen
in relatie tot een bepaalde ontwikkeling wordt in beeld gebracht met een krachtenveldanalyse. Er zijn
verschillende manieren om een krachtenveldanalyse uit te voeren en in beeld te brengen. Voor deze
krachtenveldanalyse is ervoor gekozen om de ‘krachten’ (actoren en processen) die een rol spelen bij
de ontwikkeling van de Afrikaanderwijk onder te verdelen in vier typen: stuwende krachten, bijdragende
krachten, remmende krachten en achtergrondkrachten.
Stuwende krachten zijn betrokken actoren en processen die direct op een positieve manier bijdragen
aan de vooruitgang van de Afrikaanderwijk. Bijdragende krachten zijn actoren en processen die indirect
bijdragen aan de vooruitgang van de Afrikaanderwijk. Remmende krachten zijn actoren en processen
die niet bijdragen aan de vooruitgang van de Afrikaanderwijk of deze vooruitgang zelfs tegenwerken.
Achtergrondkrachten zijn actoren en processen die de vooruitgang beïnvloeden maar niet direct iets te
maken hebben met de Afrikaanderwijk. In de volgende paragrafen wordt de rol van elk type kracht
besproken aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. Door het in beeld brengen van de diverse
krachten ontstaat niet alleen inzicht in wie op welke manier bijdraagt maar ook waar mogelijkheden
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liggen om het resultaat te beïnvloeden. In de conclusie wordt kort ingegaan op deze mogelijkheden.
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Bijdragende krachten
- NPRZ
- (nieuwe) ondernemers
- sociaal ondernemerschap
(wijkcoöperatie)
- buurtorganisaties

Stuwende krachten
Remmende krachten
- derivatendebacle
- beleid (opdracht
woningcorporaties)
- kwaliteit ondernemerschap
- imago Afrikaanderwijk
- negatieve sentimenten

Afrikaanderwijk
- veiliger
- nieuwe
investeringen
- sociaaleconomisch
perspectief
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Achtergrondkrachten
- economische situatie
- politieke veranderingen (nieuwe
gemeenteraad en
gebiedsdeelcommissie)
- ligging t.o.v. rest Rotterdam
- onzekerheid
participatiesamenleving
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- Projectorganisatie (gemeente
(diverse personen), Vestia en
Woonbron)
- inzet/samenwerking diensten
(toezicht & handhaving, politie,
stadsmarinier, gemeentewerk,
DSO/DMO)
- integrale aanpak
- financiële middelen (EFRO)

2.2 Stuwende krachten
De belangrijkste stuwende krachten rond de ontwikkeling van de Afrikaanderwijk zijn de Stuurgroep
(portefeuillehouder economie, directie Vestia Feijenoord en directie Stadsontwikkeling), de Projectgroep
Afrikaanderwijk (gevormd door voorzitters van de werkgroepen welke worden aangewezen door de
stuurgroep) en werkgroepen gevormd op basis van de pijlers communicatie, sociaal (ook
veiligheid)/talentontwikkeling, economie en fysiek. De werkgroepen bestaan uit beleidsmedewerkers
van de gemeente en de woningcorporaties Vestia en Woonbron. De projectgroep zet in grote lijnen de
plannen uit voor de aanpak van de Afrikaanderwijk. De aanpak wordt vervolgens per pijler verder
uitgewerkt in concrete plannen en doelstellingen. De diverse (gemeentelijke) diensten zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale aanpak. Zo dragen toezicht & handhaving, politie,
justitie en de belastingdienst bij aan de aanpak en het tegengaan van criminele activiteiten en
overtredingen. De diensten stadsontwikkeling en gemeentewerk dragen bij aan het verbeteren van de
openbare ruimte terwijl maatschappelijke ontwikkeling betrokken is bij de pijler
sociaal/talentontwikkeling. Met de afdeling economische zaken worden afspraken gemaakt over
stimuleringsmogelijkheden en via de politiek wordt focus aangebracht in stedelijk beleid zodat de
Afrikaanderwijk (als onderdeel van Rotterdam-Zuid) hoog op de agenda staat.
Qua processen wordt veel waarde gehecht aan de integrale aanpak die is opgesteld. Om het meeste
succes te behalen is in het eerste decennium na de eeuwwisseling gekozen voor een integrale aanpak.
Veel problemen maar ook oplossingen hangen namelijk (indirect) met elkaar samen. Dit is dan ook
terug te vinden in de diverse plannen die zijn opgesteld ter verbetering van de economie, de
woningvoorraad en de sociaaleconomische positie van bewoners. Er is vaak enige overlap en er wordt
vaak naar andere pijlers verwezen. Door een integrale aanpak konden budgetten worden gestapeld en
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kwam er meer lijn en gedeelde doelstellingen in de aanpak. Dit heeft zich vertaald in breed gedragen
gebiedsvisies met verschillende tijdspannen die houvast bieden ten aanzien van de koers die
verschillende stakeholders en toekomstige investeerders in het gebied ook op lange termijn kunnen
varen.
Voor de uitvoering van de economische pijler is de inzet van financiële middelen van, met name, Vestia
en de gemeente Rotterdam zeer belangrijk. Zonder deze bijdrage (bijna 10 miljoen euro) is het
uitvoeren van de opgestelde aanpak niet mogelijk. Om het financiële plaatje rond te krijgen is ook een
EFRO-aanvraag ingediend (900.000 euro) welke onlangs is toegekend. Hoewel deze toekenning lang
op zich heeft laten wachten, zorgt dit wel voor enthousiasme bij de betrokken partijen.

2.3 Bijdragende krachten
Bijdragende krachten zijn actoren en processen die zich afspelen of opereren binnen het gebied zonder
dat zij direct verantwoordelijk zijn voor de verbetering van de Afrikaanderwijk of een band hebben met
het ingezette beleid maar door hun acties wel bijdragen aan de vooruitgang van de Afrikaanderwijk.
Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid draagt bij aan de aanpak doordat het de noodzaak tot
blijvend ingrijpen benadrukt. Vanuit het Rijk is immers uitgesproken dat er verbeteringen moeten komen
en dat geeft mandaat aan de opgestelde aanpak. Ook de lokale politiek kan zo gewezen worden op het
belang van het investeren in Rotterdam-Zuid aangezien er binnen een gemeente altijd discussie is
welke wijken de meeste aandacht verdienen en waar beleid het meeste effect zal sorteren.
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In de opgestelde economische aanpak wordt veel verwacht van de ondernemers. Zij moeten
meewerken aan de aanpak en investeren in hun panden maar ook samen gaan werken met de politie
bijvoorbeeld bij het terugdringen van onveiligheid. Een aantal ondernemers slaagt er wel in een
goedlopende zaak te ontwikkelen die aansluit bij de lokale markt, bijvoorbeeld Meram. Dit soort
ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen bij het uitrollen van de aanpak. Zij kunnen immers
gelden als rolmodel en hebben daardoor lokaal invloed. Daarnaast moeten vooral de nieuwe
ondernemers met een gebiedsoverstijgende functie gaan werken als trekkers voor het gebied. Zij
moeten met hun specifieke producten koopkrachtiger publiek (van bijvoorbeeld Katendrecht of zelfs van
over de rivier) naar de Afrikaanderwijk lokken. Ook de markt heeft een functie als trekker. Door ook hier
branchering toe te passen wil men het imago van de markt verbeteren en de aantrekkingskracht
vergroten. Om een goede samenwerking tot stand te brengen is een goede verstandhouding met de
ondernemers van groot belang. Deze taak is weggelegd voor de winkelstraatmanager. Inhoudelijk
worden bijvoorbeeld ook een architect ingezet (gevelaanpak) en de stadsmarinier (KVO).
In het gebied zijn diverse buurtorganisaties actief. Enkele voorbeelden zijn ‘Afri verbindt’ en ‘Duimdrop’
die veel activiteiten organiseren voor bewoners en daar zoveel mogelijk partijen uit de wijk bij proberen
te betrekken. Veel van deze activiteiten vinden plaats in de openbare ruimte. Doordat opnieuw bezit
wordt genomen van de openbare ruimte wordt gewerkt aan de veiligheidsbeleving in het gebied. Vanuit
religieus/etnisch perspectief heeft de Turkse moskee ook veel invloed in de wijk. Het is echter nog niet
gelukt om deze bij de aanpak te betrekken maar hier ligt wel een kans. Verder is een aantal
professionele organisaties betrokken bij de maatschappelijke ontwikkeling. Op de lange termijn moet dit
zorgen voor burgers die zich ontworstelen aan de lage sociaaleconomische status, oftewel leiden tot
koopkrachtiger burgers.
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Tot slot begint ook sociaal ondernemerschap een rol te spelen in de Afrikaanderwijk. Stichting
Freehouse is enkele jaren geleden begonnen met de opzet van een naaiatelier en een wijkkeuken. In
het Wijkwaardenhuis (waar ook de wijkkeuken gevestigd is) worden (luxe) producten verkocht die
gemaakt worden door wijkbewoners. Dit gaat bijvoorbeeld om kunst, kleding en tassen maar ook
specifieke etenswaren zoals sambals en chutneys. Met hun werkwijze wil Stichting Freehouse zorgen
voor talentontwikkeling van en eventueel een bescheiden inkomen voor de betrokken wijkbewoners. Dit
model willen zij verder uitbouwen naar een wijkcoöperatie met een duidelijk verdienmodel, gekoppeld
aan een product of dienst. Stichting Freehouse is niet de enige partij die inzet op sociaal
ondernemerschap.

2.4 Remmende krachten
Hoewel er een integrale aanpak is opgesteld waar vrijwel alle stakeholders in het gebied op enige wijze
bij zijn betrokken, zijn er altijd actoren of processen die – vaak onbedoeld – niet of negatief bijdragen
aan de ontwikkelingen in het gebied. Deze actoren en processen kunnen worden gezien als remmende
krachten. In deze paragraaf worden de belangrijkste remmende krachten voor de Afrikaanderwijk
weergegeven.
Een belangrijke remmende kracht voor de aanpak vormt de unieke situatie waar Vestia zich op dit
moment in bevindt. Vestia (de belangrijkste vastgoedpartij in de Afrikaanderwijk) heeft met het
derivatendebacle een enorme klap te verwerken gekregen. Er zou 430 miljoen euro worden
geïnvesteerd in de Afrikaanderwijk en dat is voor een deel op losse schroeven komen te staan.
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Dit heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er een vertraging is opgetreden bij het opstellen en uitvoeren
van plannen. Er was immers onzekerheid over de financiering. Het gevolg hiervan is dat ook andere
partijen afhaken omdat zij niet financieel in kunnen staan voor het gat in de begroting. Dit heeft dus
verregaande gevolgen voor de complete aanpak. Een andere bijkomstigheid is dat bewoners en
ondernemers gedesillusioneerd raken. Er worden namelijk veranderingen beloofd die vervolgens niet
worden waargemaakt.
Volgend op het derivatendebacle heerst nu, als uitwerking van de parlementaire enquête naar het
gedrag van woningcorporaties, de gedachte dat woningcorporaties zich weer zouden moeten
toespitsen op de kerntaken en enkel moeten bouwen voor een specifieke sociaaleconomische
doelgroep. Het plan om een ander type bevolking (koopkrachtiger) naar de Afrikaanderwijk te trekken –
en koopkrachtige bevolking te behouden – door aanpassingen te doen in de woningvoorraad en ook op
economisch vlak betrokken te zijn, staat daardoor enorm onder druk. De woningcorporaties mogen dan
immers niet meer bouwen voor de markt en zich ook niet meer bezighouden met de (her)ontwikkeling
van bedrijfsonroerend goed. Deze situatie zorgt voor onzekerheid met betrekking tot de toekomstige rol
van Vestia en Woonbron in de Afrikaanderwijk.
Ook andere vormen van beleid kunnen de aanpak remmen. Binnen het gebied is er een duidelijke lijn
ten aanzien van de aanpak. In een aantal gevallen betekent dit echter dat er afgeweken moet worden
van de gebruikelijke praktijk. Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot wat geduid zal worden aan de
hand van een voorbeeld. Om de functie van de markt als trekker te vergroten is een reorganisatie
noodzakelijk. Het huidige marktbestel staat rigoureuze veranderingen ten aanzien van de markt
(toekenning kramen en indeling markt) echter niet toe. Om deze aanpassingen van de Afrikaandermarkt
toch mogelijk te maken, is een experimentstatus aangevraagd. Deze experimentstatus is afgewezen
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waardoor het lastiger wordt om de beoogde veranderingen door te voeren.
Zoals eerder vermeld hangt een deel van de aanpak ook af van de inzet van de ondernemers in het
gebied. Dit zijn kwalitatief gezien niet de beste ondernemers. Een aantal is wellicht alleen ondernemer
geworden omdat dit voor hen de enige mogelijkheid was om een bestaan op te bouwen. De kwaliteit
van het ondernemerschap is terug te zien in de ondernemingen. De uitstraling van het pand en de
producten laat te wensen over, er is geen visie en een gebrek aan ambitie. Er bestaat het gevaar dat
ondernemers dan ook niet in staat zijn om verder te kijken dan hun eigen etalage en het belang van het
werken aan een groter geheel niet vatten. Daarnaast kunnen zij in sommige gevallen misschien
helemaal niet meewerken aan de voorgestelde aanpak. Doordat zij al jaren opereren in een markt met
lage marges kunnen zij, ondanks de steun die wordt geboden, helemaal niet investeren in hun pand en
omgeving.
Er moet gewaakt worden voor negatieve sentimenten. Negatieve sentimenten zijn een voorbode voor
desillusie en afhaken. Negatieve sentimenten ontstaan door een verkeerd verwachtingspatroon en
onbegrip over de aanpak en uitvoering. Een voorbeeld is het trekken van een specifieke groep
ondernemers door het bieden van huurvoordelen. Dit kan door zittende huurders als oneerlijk worden
beschouwd. Zij worstelen immers al jaren met kleine marges en moeten al die tijd wel een ‘gewone’
huur betalen. Er moet dus goed gecommuniceerd worden wat de gedacht is achter deze aanpak en
welke voordelen dit biedt voor zittende ondernemers. Ook het opzetten van sociaal ondernemerschap,
wat vaak gepaard gaat met subsidiestromen, wordt niet altijd even goed begrepen door ondernemers
die ook al jaren werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (i.c. zichzelf en
eventuele familieleden).
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Tot slot vormt het imago van de Afrikaanderwijk een probleem, vooral bij het trekken van nieuwe
investeerders. Hoewel er nu uitgebreide plannen zijn om daaraan te werken, is een imagoprobleem
vaak hardnekkig. Veranderingen op dit gebied vergen tijd en standvastigheid. Het is daarom van belang
om successen veelvuldig te benoemen en realistische verwachtingen te bieden. Dit voorkomt dat
betrokkenen vroegtijdig afhaken waardoor de aanpak faalt en het imago op lange termijn niet kan
worden verbeterd.

2.5 Achtergrondkrachten
Er zijn krachten gaande die van invloed zijn op de aanpak in de Afrikaanderwijk maar niet zozeer direct
betrokken zijn bij de Afrikaanderwijk. Deze krachten zijn vrijwel niet beheersbaar of te beïnvloeden door
partijen die betrokken zijn bij de aanpak in de Afrikaanderwijk en zorgen daardoor voor onzekerheden in
de aanpak.
Een actueel voorbeeld zijn de enige maanden geleden gehouden verkiezingen voor de gemeenteraad
en gebiedsdeelcommissies. Met verkiezingen vindt er vaak een wisseling plaats van
volksvertegenwoordigers. Dit betekent deels nieuwe banden aangaan en mensen overtuigen en
meenemen bij de ingezette koers. Ook de opheffing van de deelgemeenten zijn van invloed op de
aanpak. Door het schrappen van deze bestuurslaag is er meer noodzaak tot het benadrukken van de
urgentie van de aanpak bij het centrale gemeentebestuur. Daarnaast zijn er minder gebiedsgebonden
middelen beschikbaar.
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Andere achtergrondprocessen die van invloed zijn, zijn macro-economische ontwikkelingen. De
economische crisis maar ook ontwikkelingen als online shoppen raken (sommige) winkeliers. Een
gevolg hiervan kan zijn dat ondernemers minder kunnen investeren in hun winkel of zelfs een winkel
opheffen. Hierdoor wordt de aanpak om de straat aantrekkelijker te maken ondermijnd of er ontstaat
zelfs leegstand. De economische crisis zorgt ook voor onzekerheid bij investeerders. Eerder is al
gezegd dat woningcorporaties niet meer voor de markt mogen bouwen. Dit zou geen probleem zijn als
marktpartijen de taak om te bouwen voor een hoger segment overnemen. Echter, deze staan door de
huidige economische situatie niet te springen om te gaan bouwen in de Afrikaanderwijk. Dit hangt ook
samen met het imago van de Afrikaanderwijk dat een risico vormt voor marktpartijen. Grote
vastgoedontwikkelaars bouwen bijvoorbeeld liever op Katendrecht waar de risico’s kleiner zijn en de
marges groter.
De Afrikaanderwijk staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van Rotterdam-Zuid. Economisch
gezien is dit het zwakste gebied van Rotterdam en daardoor niet interessant voor investeerders. Dit
vormt een groot nadeel. Hoewel er gewerkt wordt aan de koopkracht van het hele gebied is dit een
langdurig proces. Hoewel de ligging een nadeel lijkt, heeft de Afrikaanderwijk binnen Rotterdam-Zuid
wel de meest gunstige ligging. Het is de eerste wijk ‘na de brug’ en ligt dicht bij ontwikkelingen op
Katendrecht en de Kop van Zuid. Dit biedt dus zeker perspectieven. Koopkrachtig Rotterdam is
voorzichtig de Maas over gekomen en in deze uitbreiding is de Afrikaanderwijk de eerstvolgende stap.
Met het vormgeven van de participatiesamenleving wordt steeds meer verwacht van bewoners en
ondernemers. De overheid maakt een terugtrekkende beweging waardoor de aanpak van gebieden als
de Afrikaanderwijk onzeker wordt. In welke mate gaat de overheid nog investeren in Rotterdam-Zuid en
welke rol is daarbij weggelegd voor de nu betrokken stakeholder?
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Wordt hun rol ook kleiner of juist groter? Is het wel realistisch om te verwachten dat bewoners en
ondernemers zelf de capaciteiten hebben om vooruitgang te realiseren en vast te houden? In het kader
van deze onzekerheid is het noodzakelijk om krachtige partijen die reeds aanwezig zijn in het gebied te
versterken zodat zij in de toekomst een grotere rol kunnen spelen bij de aanpak. Vooralsnog lijken dit
een aantal lokale etnische ondernemers aangevuld met partijen die willen inzetten op sociaal
ondernemerschap.

2.6 Conclusie
Het krachtenveld rond de Afrikaanderwijk wordt in belangrijke mate gedomineerd door de gemeente
Rotterdam (in verschillende hoedanigheden) en de betrokken woningcorporaties. Voor de uitvoering
wordt veel samengewerkt met verschillende diensten (onder andere politie, justitie en belastingdienst).
Ook van de ondernemers wordt veel verwacht met betrekking tot het meewerken aan de aanpak en het
trekken van koopkrachtiger consumenten. Hierbij worden zij ondersteund door het opgestelde
(integrale) beleid. Met het oog op de toekomst is het van belang dat opgestelde plannen doorgang
kunnen vinden. Gezien de situatie waar Vestia zich in bevindt, de visie op de rol van woningcorporaties
in het algemeen en de terugtrekkende overheid leeft hierover onzekerheid. Het feit dat de
Afrikaanderwijk onderdeel uitmaakt van Rotterdam-Zuid zorgt ervoor dat marktpartijen huiverig zijn te
investeren. Binnen Rotterdam-Zuid heeft de Afrikaanderwijk wel de gunstigste positie door de nabijheid
tot Katendrecht en de Kop van Zuid. De sociaaleconomische status van de Afrikaanderwijk maakt het
gebied aantrekkelijk voor experimenten met sociaal ondernemerschap. Het is belangrijk een balans te
vinden tussen deze nieuwe initiatieven en het bestaande aanwezige ondernemerschap.
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3 Belevingsanalyse Afrikaanderplein
3.1 Twee werelden
Zaterdagmiddag. Er wordt geroepen in een Rotterdams-Marokkaans accent: “Vitamientje! Vitamientje!”
en “Eén kilootje kersen: één knaak!”. Een mensenmassa glijdt organisch door de gangen van de markt
op het Afrikaanderplein en vloeit over naar de Paul Krugerstraat en de Pretorialaan om daar te winkelen
of om vanaf een terras mensen te kijken. Volle plastic zakken en trolleys. Er is veel interactie tussen
mensen, het leeft er. Een vrouw vraagt of de jongens van de notenkraam over twee weken weer Turks
fruit heeft, omdat ze volgende week op vakantie is. Twee jongetjes op een skelter: “Mogen we er even
langs, meneer?” “Oh natuurlijk, sorry.” “Geeft niet, hoor.” De sfeer is erg vriendelijk, er is veel interactie
tussen mensen. De zitplekken die - vaak houtje-touwtje - zijn gecreëerd, zijn allemaal bezet met
mensen die genieten van een zak friet, een broodje bakkeljauw, een Turkse pizza of versgeperst sap.
Het Afrikaanderplein lijkt het epicentrum van Rotterdam, dat alle levendigheid van de stad naar zich
toezuigt. Een plek waar je even wilt blijven hangen, koopgraag wordt en wordt geprikkeld door de
diversiteit van mensen en producten.
Dinsdagmiddag. De marktkramen staan half opgebouwd rond het park, wat een treurige aanblik geeft.
Er is weinig leven op straat, het aantal klanten in winkels is op twee handen te tellen en cafés houden
hun deuren gesloten. Er zijn geen mensen die spazieren, de enkeling die zich op straat begeeft is
doelgericht en in zichzelf gekeerd, auto’s domineren het straatbeeld en de winkels die op marktdagen
hun spullen buiten uitstallen houden de boel binnen. Het leven vindt plaats achter de muren, niet op
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straat. Het Afrikaanderplein voelt niet als een plek om te verblijven. Een treurige, verlaten, grauwe en
onvriendelijke sfeer overheerst. Borden met ‘cameratoezicht’ en ‘verboden te ...’ domineren het
straatbeeld. Als je iemand benadert met een vraag, krijg je een argwanende blik en bij het fotograferen
van het straatbeeld wordt je een agressieve sneer toegeworpen.
Een andere dag, een andere wereld. Op een marktdag is de Afrikaanderwijk vol leven, maar wát anders
is het op een druilerige dinsdag. Het Afrikaanderplein lijkt op niet-marktdagen, samen met de
aangrenzende straten, in winterslaap: wachtend op het moment waarop het weer gaat gebeuren.
Vooral op de dagen voor een marktdag (dinsdag en vrijdag) doet het mistroostig aan.
Met de warenmarkt heeft de Afrikaanderwijk goud in handen. Ook het park is een verscholen
hoogtepunt. Er is echter nog veel progressie te boeken om de niet-marktdagen te verlevendigen, het
winkelaanbod te versterken en de warenmarkt te verrijken. Hiervoor bestaan gelukkig voldoende
aanknopingspunten.

3.2 Signaleringen
Een aantal dingen valt op wanneer het Afrikaanderplein, de Paul Krugerstraat en de Pretorialaan wordt
geanalyseerd en met mensen wordt gesproken. Hieronder worden de zeven meest opvallende
signaleringen besproken.
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3.2.1 Levendigheid op markt- en niet-marktdagen
Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk is de beleving van het gebied totaal verschillend op
marktdagen en niet-marktdagen. Ten tijde van de markt begeven zich er honderden, zo niet duizenden
mensen, wat voor een enorme energie op straat zorgt. De markt is uiteraard zeer druk, maar ook de
ondernemingen in de Pretorialaan en de Paul Krugerstraat hebben veel aanloop. Er vinden veel
ontmoetingen en gesprekken plaats op straat; winkels hebben hun producten uitgestald, terrasjes zijn
nu wel, of groter, opgezet: mensen zijn eenvoudig benaderbaar.
Op niet-marktdagen is de ervaring van het gebied bijna het tegenovergestelde. Het voelt weinig
inspirerend. Wanneer je mensen probeert aan te spreken wordt kortaf en argwanend gereageerd.
Rondlopend op straat worden we in de gaten gehouden door de enkeling die in de publieke ruimte
rondhangt of vanuit de winkels. Tot twee keer toe werden mensen boos omdat we foto’s maakten, het
overige van de tijd werden we in de gaten gehouden.

Huub, 28 jaar, Nederlands
“Het is een sociale buurt, rommelig en divers. Op marktdagen is het hier echt veel gezelliger, nu
is er niet veel te beleven. Ik woon hier om de hoek en haal hier al mijn boodschapjes. Prima.”

3.2.2 Bedrijvigheid op markt- en niet-marktdagen
Het overgrote deel van de ondernemingen in de Paul Krugerstraat en de Pretorialaan loopt beduidend
beter op woensdagen en zaterdagen. De markt is de belangrijkste economische motor van de buurt.
Veel bezoekers combineren een bezoek aan de markt met andere inkopen en iets te eten of drinken
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buiten de deur. Bovendien trekt de markt veel mensen van buiten de buurt.
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Twee werelden: Op marktdagen komt de wijk tot leven.

Ondernemer van Mevio Schoenen
“Wat denk je zelf? Natuurlijk is het drukker als de markt er is! Winkels die zeggen dat het niet zo is,
die liegen. Als het elke dag zo liep, zou ik extra personeel moeten aannemen.”

Ondernemer Discus (dierenwinkel)
“Vandaag (zaterdag) is het tien keer zo druk. Er komen mensen die niet op Zuid wonen, die komen
op andere dagen minder.”
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Ondernemer van Lekker op Zuid
“Wel een beetje drukker, maar maakt niet veel uit want veel mensen willen met de auto komen en
dat kan niet zo goed als de markt er is.” [Lekker op Zuid heeft een specifieke klantenkring
bestaande uit mensen met een Servische, Bosnische en Kroatische achtergrond, die veelal van
buiten de Afrikaanderwijk komen].

3.3 Winkelaanbod
Het huidige winkelaanbod in de Pretorialaan en de Paul Krugerstraat bevat weinig trekkers en
aanvullingen op het grote aanbod (voornamelijk goedkope) detailhandel en laagwaardige horeca. Er is
wel een aantal ondernemingen aan het begin van de Pretorialaan (Toko Toorop, Rotterdamsche
Confituur, Saté-Man, Nina’s Antilliaanse Keuken) die een toevoeging zijn aan het aanbod en de
beleving voor een nieuw publiek verbeteren. De meeste van deze nieuwe concepten mist echter nog de
gewenste inloopfunctie, waardoor nog niet de reuring wordt gecreëerd die de straat zo nodig heeft.
De kritische hoeveelheid bijzondere winkeltjes die het
gebied op de kaart zet voor een koopkrachtiger publiek uit
andere wijken is nog niet bereikt.

Fatima 36, Marokkaans
“Het is een gewone buurt, normaal. En alle
winkeltjes die je nodig hebt zijn er. Het is niet
een plek waar je lekker een terrasje pakt.”
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3.4 Defensieve ruimte
Vooral op niet-marktdagen komt de publieke ruimte onvriendelijk en defensief over. De straatbeeld
wordt bepaald door hekwerk, camera’s, veel verbodsborden, waarschuwingen en barrières.
De enorme hoeveelheid halve marktkramen geven een rommelig aanzien en het gebied lijkt vooral
domein van auto’s.
Er zijn nauwelijks zitplekken om in de straten te vertoeven, behalve op enkele terrasjes die niet allemaal
even uitnodigend zijn. In het park is ruimschoots plek om te zitten, maar daar zie je voorbijgangers en
winkelpubliek geen tussenstop maken.
Ook heeft een aantal winkels een gesloten karakter, niet alleen door een donkere of onduidelijke gevel
en etalage of doordat ze geen producten op straat laten zien terwijl dit (in elk geval ruimtelijk) wel zou
kunnen. Enkelen hebben hun etalage beveiligd met een soort traliewerk, dat de aantrekkelijkheid nogal
verlaagt, evenals de algehele veiligheidsbeleving van de straat. Zij staan in schril contrast met de
panden waarbij wel is geïnvesteerd in een open, frisse uitstraling (bijvoorbeeld de panden aan het begin
van de Pretorialaan en Slagerij Andalucia op de Paul Krugerstraat).
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Rolluiken en andere etalagebarricadering
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‘Defensieve dinsdag’.

Idealiter zou de aanpak van overlast en criminaliteit gepaard gaan met het terugdringen van defensieve
elementen in de publieke ruimte en de uitstraling van winkels. Deze ruimtelijke ingrepen gebaseerd op
angst voor verloedering en onheus gedrag, dragen bij aan het stigma dat de buurt draagt. Anna Minton
schrijft in haar boek Ground Control: Fear and Happiness in the Twenty-First Century City (2012) dat
wanneer fysieke instrumenten worden gebruikt die zijn gericht op het terugdringen van wanorde,
criminaliteit en onveiligheid (beveiligingscamera’s, verboden, waarschuwingen, hekwerk, het
verwijderen van zitplaatsen etc.), gevoelens van angst en onveiligheid voor de gebruikers van stedelijke
ruimte juist toenemen. Dit kan er weer voor zorgen dat meer mensen het gebied mijden, terwijl meer
drukte het aantal eyes on the street juist verhoogt en bijdraagt aan een grotere veiligheidsbeleving.
Bovendien zijn de defensieve elementen op marktdagen minder zichtbaar en ‘hinderlijk’ doordat de
levendigheid het straatbeeld bepaalt. Een andere kanttekening is dat een hoge vorm van ‘militarisering’
van de publieke ruimte afbreuk doet aan inclusiviteit: het geeft de indruk dat armoede en marginaliteit
niet gewenst is en een gebied vooral voor bevoorrechte stedelingen is bedoeld.
Het beplakken van etalages van leegstaande panden met uitnodigende beelden en teksten in de
Afrikaanderwijk kan wel als een positieve ruimtelijke ingreep worden gezien, die de beleving verbetert.
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Afgaande op onze eigen ervaring, is de veiligheidsbeleving op marktdagen hoger dan op andere dagen.
De straten, de markt en de winkels zijn levendiger en voelen meer uitnodigend voor flaneren, verblijven
en winkelen. Zoals eerder gezegd lijken mensen beter benaderbaar op straat.
We denken dat hier een verband bestaat met de algehele beleving van de publieke ruimte.
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Zinderende zaterdag’

Ayan, 21 jaar, Turks, student Bouwkunde
“Het is een eenzijdige bevolkingsgroep. Zoals je ziet wonen hier weinig Hollanders, dat zou wel
wat meer mogen. Mensen voelen zich hier onveilig. Ik niet, ik ben hier bekend. Maar ik snap wel
dat mensen hier ’s avonds niet graag lopen. Al die incidenten van de laatste tijd..”
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3.5 Parkeiland
Het park is volledig omsloten door hekken. Op slechts een paar plekken is het toegankelijk door de
poorten die overdag geopend zijn. Het park voelt hierdoor als een afgesloten deel dat niet aansluit bij
de omliggende straten. Zelfs tijdens de marktdag is het nauwelijks drukker in het park dan op andere
dagen, terwijl het een prettige verblijfplek kan zijn. Je vindt er vooral mensen die specifiek voor het park
komen: Turkse vrouwen voor het theepaviljoen, kinderen bij het paviljoen van Duimdrop (BSW
Rotterdam), een enkele hardloper en een zonderlinge vogelvoerder. Mensen die op de markt te eten
kopen, zouden dit in het park kunnen nuttigen (ook omdat op en om de markt de beschikbare
zitplaatsen beperkt en gewild zijn). Door het afgesloten karakter van het park lijkt dit niet van de grond
te komen. Zonder het zware hekwerk zouden het park, het plein en de straten meer als geheel kunnen
functioneren, terwijl het park nu voornamelijk een afgesloten wereld lijkt.
Het park voelt vooral als een vesting: het zware hekwerk maakt het minder uitnodigend en belemmert
natuurlijke doorstroom naar het park. Wel is het te begrijpen, aangezien nieuwsberichten van afgelopen
jaren verslag doen van vandalisme, vervuiling en een onveilig karakter.
De speelmogelijkheden in en om het park worden goed benut. Op het Cruijff Court, het basketbalveld
en bij Duimdrop zijn altijd wel kinderen te vinden. Er vinden evenementen plaats: sporttoernooien, het
Nelson Mandela Festival (dat overigens de afgelopen twee jaar niet meer heeft plaatsgevonden) en
andere evenementen worden goedbezocht, maar
doorgaans is het park uitzonderlijk rustig. Er zijn ingrepen
denkbaar die het park meer betrekken bij de omliggende
straten en de buurt.

Antilliaans gezin
“Heerlijk hier in het park. We gaan hierheen om
vogels te kijken. Gewoon een beetje rust.”
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Tom, 25 jaar, Nederlands
“In het park kom ik nooit, terwijl het hier voor mijn huis ligt. Gek eigenlijk, maar het trekt me niet zo. Er
zit vaak een vrouwengroep en het is een grote vogelchaos. Niet helemaal mijn ding, denk ik.”

3.6 Parkeren
Parkeren blijft toch heilig, vooral op marktdagen. Marktbezoekers komen vaak van buiten de buurt, met
de auto. Voor speciaalzaken of ondernemingen met een specifieke klantenkring zijn de parkeerplaatsen
ook van groot belang. De parkeerplaatsen zijn er eigenlijk te weinig, maar aan de andere kant is een
grotere aanwezigheid van auto’s ook niet wenselijk in het straatbeeld. Wellicht is het feit dat het
parkeren gratis is de boosdoener. Op andere markten (zoals de Dapper- en Albert Cuypmarkt in
Amsterdam) is parkeren duur en zijn weinig parkeerplaatsen, terwijl de markten goed worden bezocht.

3.7 Marktaanbod
De markt biedt voornamelijk een traditioneel, aangevuld met etnisch (vooral mediterraan en in mindere
mate Caribisch) aanbod. Het gaat hierbij vooral om groente en fruit, (dames)kleding, persoonlijke
verzorgingsproducten, huishoudelijke producten en klein elektronische producten, waarbij vrijwel alles
goedkoop is. Het marktpubliek bestaat voornamelijk uit mensen uit mediterrane en Caribische landen,
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en uit wat oudere Nederlanders (meestal veertig jaar of ouder). Het is daardoor vooral wat men van een
warenmarkt verwacht, in de vorm van een uitgebreid en goedkoop aanbod. Door deze eenzijdige
branchering is de markt niet interessant genoeg voor een kapitaalkrachtiger groep. Een ontbrekend
aanbod in biologische producten, verse dagmaaltijden en kwaliteitsproducten zorgt ervoor dat dit
segment van de bevolking wegblijft. Voorbeelden van markten die juist dit segment bedienen zijn Swan
Market, de Pure Markt en NeighbourFood Market. Authentieke versbereide kwaliteitsproducten, maar
ook vintage en design.
Een aantal jaren geleden is in door Freehouse een aantal interventies gedaan op de markt, om het
productaanbod te vernieuwen (onder andere biologische producten, kant-en-klare maaltijden) en de
kraampresentatie te verbeteren, en werden enkele thematische markten georganiseerd. Het effect
hiervan blijkt helaas te zijn verwaterd. De markt is tegenwoordig vooral een traditionele warenmarkt die
zich daarin niet onderscheidt van andere bekende markten.

Sharon, 29, Surinaams
“Ik woon hier in de Schalk Burgerstraat. Elke week ben ik wel op de markt. Ik ken hier ook veel
mensen.”

Ifran, 34, Marokkaans
“Ik woon in IJsselmonde, maar dit is wel de beste markt in de buurt.”
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Suleh, 43, Turks
“We wonen in Carnisse. Ik kom eigenlijk altijd bij dezelfde kramen.”

Bert en Marie-José, 60ers, NL
“We komen uit Ridderkerk. We komen wel vaker voor de markt omdat het gewoon veel is.”
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4 Aanknopingspunten
Op basis van bovenstaande observaties is een aantal verbeterpunten denkbaar.

4.1 Trekkers trekken
Aan het begin van de Pretorialaan wordt al geprobeerd een impuls te geven. Goede tekenen zijn dat
het nieuwe, aansprekende ondernemingen betreft en dat de nieuwe energie is geclusterd. Helaas zijn
dit nog niet allemaal plekken die aanloop genereren. Hier liggen nog mogelijkheden. Bijvoorbeeld om
de nu gevestigde bedrijven te stimuleren of te ondersteunen in het verbeteren van hun formule, of om
andere partijen te verleiden zich te vestigen in de buurt. De uitdaging is om met weinig middelen een zo
groot mogelijke aanloop te creëren, waarmee nieuwe positieve associaties met het gebied kunnen
ontstaan. Een trekker moet óf een grote aantrekkingskracht hebben voor voorbijgangers (door
creativiteit en opvallendheid, eventueel in combinatie met eten of drinken) óf een initiatief huisvesten
met een grote achterban. Het laatste lijkt in dit geval het meest cruciaal, omdat het gebied op nietmarktdagen weinig winkelpubliek en toevallige voorbijgangers heeft.
Ideeën om dit te stimuleren zijn het verkennen van netwerken van ondernemingen die al binnen dit
plaatje passen (en binnen of buiten de buurt gevestigd zijn, hoewel een band met de buurt te prefereren
is) en het aanbieden van ingroeihuren. Ook het peilen van succesvolle formules (food, fashion,
ambacht, et cetera) die nu op markten staan, naar de wens om zich op een permanente locatie te
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vestigen, kan passende concepten opleveren.

4.2 Uitbreiden markt: in tijd, ruimte en assortiment
De markt is de economische motor van de winkeleconomie in de Afrikaanderwijk. Het mobiliseert
tweemaal per week een consumentenleger dat zich niet alleen tot de marktkramen beperkt. De
consumenten combineren hun marktinkopen met boodschappen bij de Lidl, de etnische supermarktjes,
slagers en bakkers. Veel andere winkels zien hun klantenaantal ook drastisch stijgen op marktdagen.
Met het oog op de wijkeconomie is de mogelijkheid om het aantal marktdagen uit te breiden het
onderzoeken waard.
Hoewel in de planning ligt om het aantal marktkramen te verkleinen, zien wij toch het belang van
uitbreiding van de markt, maar niet zozeer door meer van hetzelfde aan te bieden. De markt trekt nu
een divers publiek, maar dat bestaat vooral uit consumenten dat op het goedkope en traditionele
aanbod afkomt voor de wekelijkse boodschappen en misschien ook een snack. Er liggen kansen om dit
aanbod uit te breiden gericht is op jonge, kapitaalkrachtige stedelingen.
Een concreet voorbeeld is een foodmarket. Niet alleen omdat dit tegenwoordig populair is, maar ook
omdat het aansluit bij de bedrijvigheid aan het begin van de Pretorialaan: Nina’s Antilliaanse Keuken,
Toko Toorop, Saté-Man en Rotterdamsche Confituur. Een aantal van hen staat nu al op verschillende
markten elders in de stad en het land, terwijl ze in de straat zelf nog niet allemaal een verkooppunt zijn.

Analyse Afrikaanderplein, Rotterdam

Er zijn verschillende casussen in Amsterdam, zoals de Ten Katemarkt en Mosveldmarkt, waar markten
in een neerwaartse beweging zitten: het assortiment wordt steeds eenzijdiger, kwaliteit en uitstraling
staat onder druk en klanten blijven weg. Het marktsysteem is zeer traditioneel en hiërarchisch en maakt
het lastig om nieuwkomers met kwaliteitsproducten toegang te verlenen. In deze twee casussen in
Amsterdam experimenteert de gemeente om ruimte te scheppen voor private partijen voor een nieuwe
markttoevoeging (biologisch, nieuwe ambacht, design, vintage, foodtrucks, et cetera). Om autonoom te
kunnen handelen, een eigen branchering en eisen aan kwaliteit en uitstraling te kunnen stellen valt
deze toevoeging niet onder het bestaande marktsysteem, maar wordt het behandeld als een
verlengstuk. Een verlengstuk met eigen branchering en eigen regels. Op deze manier kan er een
impuls gegeven worden aan bestaande markten zonder verstrikt te raken in de traditionele, ouderwetse
of stroperige instituties van de markt.

4.3 Het park, het best bewaarde geheim van de Afrikaanderwijk
En waarom geen drie vliegen in één klap slaan? Een jonge, ambachtelijke of biologische foodmarket
zou prima in het park kunnen worden georganiseerd. Daarmee hoeft het niet ten koste te gaan van
huidige marktkramen, wordt een nieuw aanbod gecreëerd én wordt het park eindelijk bij de dynamiek
van de markt betrokken. De bruisende warenmarkt en het prachtige park zijn assets waar menig wijk
jaloers op zal zijn. Door de verbinding tussen de twee te maken kan een enorme kans worden benut.
Het park kan een logisch verlengstuk van de markt worden, waarin bijvoorbeeld picknicken, livemuziek
en foodtrucks een aantrekkelijke aanvulling kunnen zijn.
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Daan Kisman (Saté-Man)
“We zouden graag iets op de markt doen met de nieuwe ondernemers zoals Nina en Toko Toorop.
Die jonge gast van de gordijnenwinkel heeft ook goede ideeën. Een ander soort producten, maar toch
toegankelijk. We hebben een groot netwerk, allemaal mobiele eettoko’s en cateraars. Nu staan we
vaak op evenementen in Amsterdam en Rotterdam, maar in de buurt zou natuurlijk mooi zijn. Als wij
iets organiseren, komt heel Katendrecht eropaf. We werken het liefst in onze eigen town. We willen
ook graag iets terugdoen voor de buurt, zoals Rainbow Popcorn of Pief Paf Poffertjes. Bijvoorbeeld
satés rijgen door werklozen of probleemjongeren. Maar dan zonder subsidie! Nu helpen al onze
moeders hierbij.”

De energie en de netwerkkracht van de nieuwe ondernemers zou idealiter worden benut. Niet alleen
om het marktaanbod te verrijken, maar ook om het publiek aan te trekken dat gewenst is in het proces
van opwaardering van de lokale economie. Hierin is het belangrijk dat de lokale overheid ruimte creëert
waarin jonge stadsmakers zich kunnen manifesteren. Benut de netwerken, de ideeën en de
organisatiekracht van de lokale nieuwe ondernemers en faciliteer dit.
Het park is nu een klein eilandje midden in de wijk. Kleine lokale buurtinitiatieven en welzijnswerk
worden hier gefaciliteerd, zoals een speelgoedpunt, een multiculturele vrouwengroep, een botanische
tuin en een vogelopvang. Het park heeft de potentie om veel meer een kloppend hart van de wijk te
worden.
Het park biedt zitmogelijkheden, maar wordt zelf aan het oog onttrokken. Voor mensen die het park niet
kennen zijn de toegangspoorten niet altijd eenvoudig te vinden.
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Het schoolvoorbeeld van het activeren van een stadspark is de aanpak van Bryant Park in New York.
Het park was begin jaren tachtig een ‘drug haven’. Hierop werden verschillende ingrepen gedaan om
het te veranderen in een plek waar mensen graag wilden komen. De belangrijkste (basis)ingrepen die
werden gedaan waren het verwijderen van hekwerk en de hagen die het park aan het zicht onttrokken
en het zichtbaar maken van de ingangen. De aanpak werd meermaals bekroond.
Het park kan meer worden betrokken bij de omgeving. Momenteel wordt het al goed onderhouden en
heeft het mooie faciliteiten. Wanneer het een groter publiek kan trekken, zal dit ook ongewenst gedrag
tegengaan.

4.4 Parkeren
De parkeerdruk is een heikel punt. Toch is betaald parkeren op den duur misschien onafwendbaar.
Wellicht zou het gebruik van een blauwe kaart, of een kortparkeerregeling voor weinig geld
(bijvoorbeeld 10 cent voor een uur, zoals op andere plekken) een tussenoplossing kunnen zijn om de
doorstroom te bevorderen.

4.5 Gastvrije publieke ruimte
De defensieve elementen doen afbreuk aan de veiligheidsbeleving en de uitnodigendheid van de
publieke ruimte. Bovendien zijn er weinig plekken om te vertoeven. Eenvoudig straatmeubilair zou
hieraan kunnen bijdragen. Wanneer de warenmarkt niet meer zal plaatsvinden op de Pretorialaan, biedt
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dit mogelijkheden om van de straat niet alleen een aantrekkelijke entree van de buurt te maken, maar
ook een prettige verblijfsplek.
Ook de winkelgevels en -etalages dragen bij aan een rommelig en onduidelijk straatbeeld. De eerste
ingrepen (Slagerij Andalucia, Pretorialaan 2-12) laten zien dat het karakter van de winkelstraat
uitnodigender kan worden gemaakt, door een eenheid van blikvangers te creëren.
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5 Kortom
Levendigheid in de wijk is een belangrijk speerpunt om onveiligheid aan te pakken. Een beter
winkelaanbod kan hieraan bijdragen, en wordt tegelijkertijd gestimuleerd door meer leven op straat. In
plaats van defensieve ingrepen kan juist een optimistische insteek meer reuring genereren. Barricades
kunnen worden doorbroken, het park en de markt (de twee goudmijntjes van de wijk) kunnen worden
verbonden, nieuwe stadsmakers actief worden gefaciliteerd en samen met bestaande en nieuwe
ondernemers kan de Afrikaanderwijk nog meer dan nu een plek zijn voor Rotterdammers en mensen
van buitenaf om hun dag door te brengen, te winkelen en de karakteristieke kwaliteiten van de wijk te
beleven.
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Bijlage
Winkelaanbod Paul Krugerstraat en Pretorialaan
Totaal getelde ondernemingen

70

Type onderneming

Etnische signatuur

Maatschappelijke dienstverlening

5

Nederlands

12

Zakelijke dienstverlening

1

Mediterraan

20

Detailhandel

Balkan

2

4

Caribisch

5

- waarvan belwinkel

3

Aziatisch

1

Horeca laagwaardig

16

Overig/n.v.t.

3

- waarvan toko

34

Hoger segment horeca (hoger dan
laagwaardig)

6

Horeca productie/catering

4

Persoonlijke dienstverlening

8

- waarvan kap-/beautysalon

5
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Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van dit rapport, aanvaarden Platform31 en
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